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এরদ োগোন – ইসলোম নোকি 

ধমমকনরদেক্ষতো? 

আকম জোকন, আমোর এই গদেষণোকি এমন সময় সোমদন এদসদে, যখন মোনুদষর 

মোদে কেকিত্রসে ধযোন-ধোরণো েকিদয় আদে। কিউ ঈমোন-িুফদরর সোদে সম্পকিমত 

কফিদের কেকধ-কেধোদনর গকিদত আেদ্ধ েোদি। আর কিউ কিউ শরীয়দতর লোগোম 

কেদি মুক্ত েদয় কনজ প্রদয়োজন ও প্রেৃকি অনুসোদর কেিোর িদর। আেোর েরোকজত 

মোনকষিতো ও েীনমনযতো অদনিদি সুকনক মষ্ট কেদশষ কিোন মতোমত গ্রেণ িরদত 

েোধয ও প্রদরোকিত িদর। কযমন ডুেন্ত মোনুষ কেদস যোওয়ো খিিুদিো আিদি ধদর। 

আকম এিোও জোকন কয, অদনদির উেরই এ প্রেন্ধকি প্রেোে কফলদে। কিউ আ দের 

সোদে জেোে ক দে আর কিউ গোকলগোলোজ ও কেদ্রুে িরদে। এিো প্রদতযদির 

কমৌকলি প্রিৃকত, কেদি উঠো, ইলম ও কিোন জোমোআদতর সোদে তোর সম্পৃক্ততো 

রদয়দে, তোর উের কনেমর িদর। কিন্তু এত সদেও আকম এর এমন ইলমী জেোে 

ও খিন ক খোর আশো িকর যো েদয়ন্ট িু েদয়ন্ট  কলদলর কেকিদত েদে। কযমনিো 

আকম কিোন কিোন গদেষদির কলখোদত শরীয়ত কেদরোধী কিেু ক খদত কেদল তোর 

জেোে কলখোর কক্ষদত্র িদর েোকি। 

কয সিল কেষয়গুদলো েযোেিেোদে সিল মোনুষদি এেং কেদশষেোদে মুজোকে গণদি 

েোকেদয় তুদলদে, তোর মদধয অনযতম েল রজে তোইদয়ে এরদ োগোন। কিউ তোর 

েযোেোদর েোিোেোকি িদর তোদি যুদগর েো শো ও যোমোনোর খকলফো েোকনদয় কফদলদে। 

তোর মোদে ক খদত কেদয়দে মুসলমোনদ র শকক্ত ও সম্মোন। কিউ মোেোমোকে আদে, 

তোরো েদল: কস মুসকলম, তোই তোর সোেোযয-সেদযোগীতো িরো যোয়। অেরক দি কিউ 

েদল: কস িোদফর, মুসকলম নয়। িোট্টো ধমমকনরদেক্ষ। এরদ োগোন ধমমকনরদেক্ষতোর 

আদলোদি শোসনিোযম েকরিোলনো িদর এেং ধমমকনরদেক্ষতোদি সম্মোন িদর। তোই 

তোর সোদে মুসলমোদনর অনুরূে মুআমোলো িরো জোদয়জ কনই। 
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আসদল, কিোন কনক মষ্ট েযকক্তর েযোেোদর িুফরীর িেো েলো আমোর কনদজর িোদে 

এিকি অেেন্দনীয় কেষয়। কিন্তু যখন এমন কিোন েোস্তে িোরণ েোওয়ো যোয়, যো এই 

কসদ্ধোন্ত অনুসন্ধোন ও প্রিোশ িরো আেকশযি িদর তুদল, তখন আর উেোয় েোদি 

নো। তোিকফর কিোন শদখর কেষয় নয়, যো দ্বোরো কিউ তকৃি কমিোদে। েরং এিো েল 

কিউ আল্লোের রেমত কেদি কের েদয় যোওয়ো এেং তোর স্থোয়ী আযোদে কনেকতত 

েওয়োর েযোেোদর ফোয়সোলো। কয এর েোকিিত েুদে, তোর কনিি এিো সেদিদয় 

েয়ংির ও িকঠন কেষয়। 

কয কেষয়কি কনদয় আমরো িেো েলকে, তো অতযন্ত জকিল কেষয়। কিউ এ কেষদয় 

ফোতওয়ো ক দত িোইদল তোর উের অেশয িতমেয েল, এর শোখোগত মোসআলোগুদলো 

অনুসন্ধোন িরো, তোর সূত্র ও  কললগুদলো যোিোই িরো এেং তোর কেকিদত সকঠি 

হুিুম প্রদয়োগ িরোর জনয সেমোত্মি কিষ্টো-সোমেময েযোয় িরো। শুধু সোধোরণেোদে 

েকণমত হুিুমগুদলো আদরোে িদর ক য়োই যদেষ্ট নয়। িোই তোিফীদরর কেষদয় কেোি 

অেেো অনয কিোন কেষদয় কেোি। 

এখোদন ফোয়সোলোর মূল েদয়ন্ট েল: 

ইসলোম ধদমম কি এমনিো আদ ৌ জোদয়য আদে কয, আল্লোে ও তোর রোসূদলর েযোেোদর 

সোক্ষয ক য় এেং ইসলোদমর কিেু কিেু কন শমন ও কেকধ-কেধোনও েোস্তেোয়ন িদর, 

এমন েযকক্তদি তোদি িোদফর আখযোকয়ত িরো েদে? 

েতমমোদন কেভ্রোকন্ত ততকর িরো এিকি কেষয় কনদয় শোইখ ড. তোকরি আে ুল েোকলদমর 

গুরুত্বেূণম আদলোিনো। অেশয েোঠয। অনুেো  িদরদেন মুফকত আনোস আব্দুল্লোে  োাঃ 

েোাঃ 


